
 

 

 

 

SANTANDER BANK POLSKA 

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem 

z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną 

z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez 

elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie 

wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę 

zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem 

Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego bank regularnie wprowadza do 

oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać 

finansami firmowymi. Od 2011 r. bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy 

Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. 

 

Strategia Odpowiedzialnej Bankowości ogłoszona w 2019 roku wytycza działania Santander Bank 

Polska na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. Dlatego bank 

wdraża wewnętrzne rozwiązania które odpowiadają tym założeniom. 

 

 

Rezygnacja z użytkowania jednorazowego plastiku 

 

W 2020 r. Santander Bank Polska całkowicie zrezygnował z zakupu wody w jednorazowych butelkach 

plastikowych oraz dystrybutorów do wody źródlanej. We wszystkich swoich lokalizacjach zainstalował 

urządzenia do filtrowania wody bieżącej. Kuchnie i pomieszczenia socjalne wyposażone są w 

wielorazowe zestawy do podawania wody (karafki i szklanki). W ten sposób rocznie bank zużywa o 7 

ton plastiku mniej. 

 

 

Karty płatnicze z plastiku z recyklingu  

 

Od 1 lipca 2021 r. Santander Bank Polska wprowadził nowe karty płatnicze Visa, które w 85% 

wykonane są z plastiku odzyskanego w procesie recyklingu. Dzięki wykorzystaniu do ich 

produkcji materiału z odzysku, ich ślad węglowy redukowany jest do 75%. W 2021 r. bank wydał 

860,7 tys. ekologicznych kart, co stanowi 42,4 % wszystkich wydanych kart. Grupa Santander 

planuje, że do 2025 r. wszystkie karty debetowe, kredytowe oraz pre -paid w  Polsce, Portugalii, 

Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii, będą produkowane z materiałów zrównoważonych, takich jak 

PVC z recyclingu czy tych powstałych na bazie kukurydzy. Grupa Santander ograniczy również 

liczbę kart dostępnych w ofercie o ponad 30%.  


